UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN QUANG

NGÀY

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 4/HKI
(Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 2/10/2021)

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

BGH, GVCN 4 khối

7g15

Trực tuyến

- Sinh hoạt nội quy nhà trường khi học trực tuyến

GVCN

Tiết SHCN

- Cập nhật thông tin lý lịch học sinh lên Vietshool

GVCN

- Họp giao ban GVCN

Thứ Hai
27/9

- Áp dụng dạy học trực tuyến trên trang

http://lophoc.hcm.edu.vn liên kết đường link với
Google Meet.
Thứ Sáu
1/10

Gửi nội dung bài học và phiếu học tập của tuần 5 /HKI
để đăng lên Web trường và gửi lên SGD

GVBM + HS 4 KHỐI
TTCM

15g00

Lưu ý:
-

GVCN nhắc nhở chuyên cần của lớp. Nắm thông tin học sinh vắng tiết (cả Thể dục, Tin học) liên hệ Cha mẹ học sinh.

-

GVCN thông báo Lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ cho học sinh.

-

GVCN cập nhật danh sách học sinh khuyết tật; Học sinh miễn học Thể dục; Học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (lấy mã số

phường) và học sinh khó khăn (theo mẫu). Hạn chót: 27/9/2021 gửi lại Cô Ngoan (PHT)
-

Bộ phận y tế, thư viện, thiết bị, thực hành thí nghiệm nộp kế hoạch xây dựng năm học 2021-2022 về PHT ngày 27/9/2021

-

GVBM tiếp tục đưa nội dung bài học sau khi dạy xong vào Google Classroom.

-

GVCN tiếp tục triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT năm học 2021-2022.

-

Lịch kiểm tra thường xuyên

-

+ Khối 6: TX Lịch sử+Địa lí, Anh văn, Công nghệ, Toán, Mĩ thuật.

-

+ Khối 7: TX Toán, Anh văn, Tin học.

-

+ Khối 8: TX Toán, Anh văn, Lý, Công nghệ, Tin học.

-

+ Khối 9: TX Toán, Anh văn, Lý
Tân Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2021
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
Huỳnh Thị Ngọc Ngoan

